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ĠUSTIFIKAZZJONI QASIRA

Għal għexieren ta' snin, l-UE u l-Istati Membri tagħha kkontribwew għall-iżvilupp tal-Vjetnam 
f'ħafna mis-setturi differenti tiegħu u f'varji reġjuni u provinċji. Matul is-snin, il-pajjiż 
esperjenza waħda mir-rati ta' tkabbir l-iktar mgħaġġla fil-pajjiżi tal-ASEAN (Assoċjazzjoni tan-
Nazzjonijiet tax-Xlokk tal-Asja) u għalhekk, sar sieħeb dejjem aktar attraenti għall-Ewropa u 
għal reġjuni oħra tad-dinja. Skont il-Kummissjoni, il-Vjetnam kellu rata ta' tkabbir medju tal-
PDG ta' madwar 6 % bejn l-2000 u l-2014. 

Il-Ftehim tal-Vjetnam huwa l-aktar FTA ambizzjuż u komprensiv li l-UE qatt ikkonkludiet ma' 
pajjiż bi dħul medju. Bħala tali, jistabbilixxi punt ta' riferiment ġdid għall-impenn tal-Ewropa 
ma' ekonomiji emerġenti. Mhux biss se jelimina aktar minn 99 % tad-dazji doganali fuq il-
prodotti, iżda se jiftaħ ukoll is-swieq tas-servizzi Vjetnamiżi għall-kumpaniji tal-UE. Skont iċ-
ċifri tal-Kummissjoni Ewropea, l-FTA jista' jagħti spinta lill-ekonomija li qed tikber tal-
Vjetnam bi 15 % tal-PDG, bl-esportazzjonijiet Vjetnamiżi lejn l-Ewropa jikbru b'aktar minn 
terz.

L-għan aħħari fix-Xlokk tal-Asja huwa FTA interreġjonali mal-għaxar pajjiżi kollha tal-
ASEAN; ftehim mal-Vjetnam (it-tieni l-akbar sieħeb kummerċjali tal-UE fir-reġjun) ikun pass 
importanti f'din id-direzzjoni.

Il-Ftehim għandu l-għan li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli fuq iż-żewġ naħat. Huwa jinkludi 
impenji li jipproteġu d-drittijiet bażiċi tan-nies fuq il-post tax-xogħol, id-drittijiet tal-bniedem 
tagħhom b'mod aktar ġenerali, u l-ambjent. Huwa għandu wkoll l-għan li jappoġġa l-isforzi tal-
Vjetnam biex ikabbar u jiżviluppa l-ekonomija tiegħu għall-benefiċċju tal-poplu kollu tiegħu.

B'reazzjoni għall-kwistjonijiet dwar id-drittijiet tax-xogħol u l-ambjentali rigward il-Vjetnam, 
l-FTA jinkludi impenji biex jiġu implimentati l-istandards ewlenin tal-Organizzazzjoni 
Internazzjonali tax-Xogħol (pereżempju, dwar il-libertà li l-ħaddiema jingħaqdu ma' 
trejdjunjins indipendenti u dwar il-projbizzjoni tat-tħaddim tat-tfal) u l-konvenzjonijiet tan-NU 
(pereżempju, dwar il-ġlieda kontra t-tibdil fil-klima u l-protezzjoni tal-bijodiversità).

Minkejja l-benefiċċji ekonomiċi ta' Ftehim ta' Kummerċ Ħieles mal-Vjetnam, ħafna partijiet 
ikkonċernati esprimew riżervi minħabba tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem. Il-bidla politika 
fil-Vjetnam ma żammitx il-pass mal-iżvilupp ekonomiku. Il-pajjiż jibqa' Stat b'partit wieħed 
fejn ebda dissens ma huwa tollerat. Għandu ftit mill-anqas midja ħielsa fid-dinja (fil-175 post 
minn 180 pajjiż fl-Indiċi tal-Libertà tal-Istampa tal-2018 ta' Reporters Mingħajr Fruntieri). 

Minkejja t-tħassib dwar id-drittijiet tal-bniedem imsemmi hawn fuq, ir-rapporteur huwa tal-
fehma li l-konklużjoni tal-FTA se tkun fl-interess kemm tal-UE kif ukoll tal-Vjetnam. Filwaqt 
li jitqies dan, ir-rapporteur għalhekk jirrakkomanda li dan il-ftehim jiġi approvat.

******

Il-Kumitat għall-Iżvilupp jistieden lill-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, bħala l-
kumitat responsabbli, biex jirrakkomanda lill-Parlament jagħti l-approvazzjoni tiegħu tal-
proposta għal Konklużjoni tal-Ftehim ta' Kummerċ Ħieles bejn l-Unjoni Ewropea u r-
Repubblika Soċjalista tal-Vjetnam (INTA/8/14829); (2018/0356(NLE)).


